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Kahlajatel kehvad ajad

Käesoleva aasta maikuus ilmus trükist 
rahvusvahelise märgalade ühingu 
(Wetlands International )  ja kahlajate 
töörühma (International Wader Study 
Group) pikaajalise ühistööna valminud 
kokkuvõte kahlajate praegusest levikust 
ja seisundist. Raamat käsitleb 90 liiki, 
mis on levinud Euroopas, Aasia lääne-
osas ja Aafrikas. 

Töö tulemustest selgub, et enamik 
kahlajaasurkondi on viimase paariküm-
ne aasta jooksul kahanenud ja vaid vä-
hesed kasvanud. Selle peamiseks põhju-
seks peetakse lindude rändeteel olevate 
märgalade vähenemist ja kehva kaitset, 
samuti kogu rändeteed katva ühtse kait-
sekorralduse puudumist. 

Enamik kahlajaid on pikamaarän-
durid, kes läbivad tuhandeid kilo-
meetreid talvituspaigast pesitsusalale. 
Seetõttu on väga oluline, et neil oleks 
turvalisi toitumis- ja puhkekohti kogu 
rändetee ulatuses. Ühe näitena on esi-
le toodud meilgi tuntud tutkas, kelle 
pesade kaitsmise eest makstakse Lää-
ne-Euroopas farmeritele tuhandeid eu-
rosid, kuid keda Aafrikas on võimalik 
turult söögiks osta paarikümne sendi 
eest. Kõige suuremad probleemid ongi 
Aafrikas. Siin asuvad kahlajatele oluli-
sed suured märgalad, mis on jõgedele 
suurte tammide rajamise tõttu kuivaks 
jäänud või põllumajandusmaana kasu-
tusse võetud. 

Raamatus on välja toodud ka iga-
le kahlajaliigile kõige olulisemad alad. 

Kes on kahlajad?

Kahlajateks nimetatakse kõiki kurvitsaliste seltsi kuuluvaid ranniku- ja soolinde 
peale merelisema eluviisiga ännide, kajakate, tiirude ja alkide. Eesti kahlajad on 
seega tülllaste, kurvitslaste, merisklaste ja naaskelnoklaste sugukonda kuuluvad 
liigid. Tuttavamad on need ilmselt rannikul elavatele inimestele. Laiemalt tun-
tud kahlajad on nt kiivitaja, tutkas, metskurvits, tikutaja, suurkoovitaja. Nime 
on sellele rühmale andnud enamikule neist toitumisel iseloomulik madalas vees 
kahlamine. Eestis aitab selle linnurühma uurimisele kaasa 2006. a loodud EOÜ 
kahlajatöörühm.
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Eestil on suurim rahvusvaheline vastu-
tus rannaniite asustava niidurüdi kaitsel. 
Eestis, peamiselt Väinamere piirkonnas, 
pesitseb umbes kolmandik selle liigi 
Läänemere asurkonnast. Paraku ei ole 
me suutnud siin niidurüdile häid tingi-
musi säilitada – tema arvukus on Ees-
tis viimase kümne aastaga vähenenud 
2–3 korda. Selle põhjuseks on ilmselt 

rannaniitude kadumine ja kehv seisund 
ning röövloomade mõju. Halvasti käib 
Eestis ka näiteks tutka käsi, keda on siia 
pesitsema jäänud vaid mõnikümmend 
emaslindu. Loodame, et mõlemale lii-
gile äsja koostatud kaitsekorralduskava 
elluviimine suudab nende olukorda 
parandada ja aitab kaasa ka teiste meie 
kahlajate elujärje paranemisele. 



T I I R U T A J A  N R  6   •   J U U N I  2 0 0 9

2

Kogume lindude pesitsusandmeid

FOTO: UKU PAALKadakatäks on üks meie tavalisemaid põllulinde.

Põllulindude seire 
tulemustest Eestis

Lääne-Euroopas on põllulindude arvu-
kus viimasel kümnendil väga tugevalt 
vähenenud. Selle üheks põhjuseks ar-
vatakse olevat Euroopa Liidu toetatav 
liiga intensiivne põllumajandus. Põllu-
majandusuuringute Keskus hindas Ees-
tis 2006.–2008. a maaelu arengukava 
eri tüüpi põllumajandustoetuste mõju 
põldude elurikkusele, sh linnustikule. 
Selleks valiti seirealad Saare-, Jõgeva-, 
Tartu- ja Võrumaal ning uuriti linnus-
tikku mahetootjate, keskkonnasõbralike 
tootjate ja n-ö tavatootjate põldudel. 

Seire käigus registreeriti kõigil põl-
lualadel kokku 71 pesitsevat linnuliiki. 
Kaasates ka põlde külastavad linnud, 
saadi kokku 102 liiki. Nende tulemuste 
põhjal võib öelda, et põllulindude mit-
mekesisus on Eestis üldiselt väga suur. 

Eesti arvukaim põllulind on seire-
tulemuste põhjal põldlõoke, kes moo-
dustab peaaegu poole meie põldudel 
pesitsevate lindude hulgast. Teised arvu-
kamad liigid olid 2006.–2008. a kada-
katäks, pruunselg-põõsalind, talvike ja 
kiivitaja.

Seire tulemusel selgus, et pesitsevate 
lindude koguarvukus on enamasti suu-
rim mahetootjate põldudel ja väikseim 
tavapõldudel. Ka pesitsevaid linnuliike 
kohati enim mahepõldudel (57), järgne-
sid keskkonnasõbralike tootjate põllud 
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Sinitihane on 
pesakoha leidnud 
väravapostis.

(42) ja viimasena tavapõllumaad (37). 
Siiski erinesid tulemused piirkonniti, nt 
Saaremaal olid sageli vaeseimad hoopis 
mahepõllud.

Seega viitavad esialgsed tulemused 
sellele, et kõige soodsamad elutingimu-
sed lindudele on üldiselt mahepõldudel, 
kus ei kasutata väetisi ega taimekaitse-
vahendeid, ning kehvemad intensiivselt 
majandatavatel põllumaadel. Põllulin-

dude seiret on kavas jätkata ning siis on 
oodata juba täpsemaid andmeid. 

Uuringu tulemused on internetis 
aadressil http://pmk.agri.ee/pkt/ (PKT 
hindamisuuringud), samas on allalae-
tav ka tavalisemaid põllulinde tutvustav 
trükis (PKT hindamise trükised).

Riho Marja  
ja Eneli Viik

Praegu on aeg, kus suurte poegade kisa 
või vanalindude sagimise tõttu hakka-
vad linnupesad paremini silma. Lindu-

(mitu muna või poega), kirjeldatakse 
täpsemalt pesapaika ja seda ümbritse-
vat maastikku jne. Selliseid andmeid 
pesa kohta saab koguda ka linde oluli-
selt häirimata.

Selleks et hinnata lindude kesk-
mist pesitsusedukust ja elupaigaeelis-
tusi ning kõrvale jätta erandid ja n-ö 
veidrikud, tuleb  pesakaarte täita suurel 
hulgal. Eesti Ornitoloogiaühingu arhii-
vis on praegu üle 40 000 pesakaardi. 
Seda tundub palju, kuid lähemalt vaa-
dates selgub, et enamik neist on pärit 
ammusest ajast ja paljude tavalistegi 
liikide kohta on neid kaunis vähe. See-
tõttu kutsume linnusõpru üles rohkem 
pesakaarte täitma – ka tavaliste liikide 
kohta. Pesakaardi täitmise juhendi leiab 
EOÜ kodulehelt projektide alt ja kaar-
tide saamiseks tuleb oma soovist teatada 
EOÜ kontorisse.

de kaitse paremaks korraldamiseks on 
vaja teada, kus neile meeldib pesitseda, 
milline on pesitsusedukus jms. Andme-

te süstemaatiliseks 
kogumiseks võeti 
50 aastat tagasi 
Eestis kasutusele 
pesakaart. Selle 
etteantud laht-
ritesse kantakse 
andmed pesa asu-
koha ja sisu kohta 



Õnnitlused

Eesti Ornitoloogiaühing õnnitleb juubeli 
puhul ja tänab toetuse eest:

Lembit Väljamäe 85
Hermi Vain 80
Helmut Adrat 75
Hannes Jäär 50
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Postkastist

Nuputa

Eelmise Tiirutaja nuputamispildil oli 
kiivitaja. Loosi tahtel saab auhinna 
Krista Ploomipuu. Seekord küsime: 
mis liiki on kujutatud joonistusel? Vas-
tuseid ootame 31. juuliks aadressile 
riho.kinks@eoy.ee. Õigesti vastanute 
vahel loosime välja Peep Veedla raamatu 
„Pöialpoiss – made in Luxembourg“.

Persoon

„Huvi loodu-
se vastu tekkis 
mul põlvepik-
kuse poisina 
isaga metsa-
retki tehes. 
Eks sealt ka 
huvi lindude 
vastu. Nende 
t u n d m a õ p -
pimiseni läks 
siiski veel tükk 
aega. Süga-
vam huvi tek-

kis tutvusest Eerik Kumari raamatuga 
„Lindude ränne“.  See raamat sai päris 
kapsaks loetud ja kõik lindude pildid 
olid peas. Sel ajal tegin ka esimesed pe-
sakastid ja muretsesin esimese binokli. 
Paraku tulid siis teismelise teised huvid  
ja linnud jäid mõneks ajaks tagaplaa-
nile. Pärast sõjaväge tundsin vajadust 
vana hobi juurde tagasi tulla ja mõni 
aasta hiljem liitusin EOÜ-ga, mille te-
gemistes olen nüüd paarkümmend aas-
tat osalenud. Kindlasti tuleb linnuhobi 
juures märkida minu pere mõistvat suh-
tumist, sest ilma selleta oleksid minu ja 
lindude teed lahku läinud.“

Indar on lindude eestkõneleja Ida-
Virumaal. Ta on 2000. a loodud Ida-
Viru linnuklubi looja ja üks eestveda-
jaid. Kaevuri amet ja linnuhobi on tema 
elus kenasti ära jagatud ja aega jätkub 
mõlema jaoks.

Vello Tarning 65

Vello Tarning on Hiiumaa teenekaim 
linnumees. Ornitoloogiaühingusse 
saatis Vello esimesed andmed 1969. a 
talvituvate veelindude kohta. Lindude 
rõngastamisega on ta tegelnud aga 39 
aastat. Algusaegadel tuli Vellol Hiiu-
maal tihti Nõukogude piirivalvurite-
le selgitada, miks ta binokliga Rootsi 
poole vaatab. Vello lemmiklind on ras-
vatihane, keda ta on eluaeg uurinud ja 
rõngastanud.

Lindudel on poegade toitmise aeg. Vil-
jandimaal sauna räästa alt leitud pesa 
omaniku määramine nõudis linnu-
sõpradelt peamurdmist. Arvati siiski, 
et rohelise samblaga vooderdatud pesa 
viitab musträstale. Teate saatis Maarja 
Mölder.

Põõsaspea neemel algab rändeloendus
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 JOONISTUS: EOÜ ARHIIV

1. juulil alustab ornitoloogiaühing 
koostöös keskkonnaametiga Põõsas-
pea neemel viis kuud kestvat arktiliste 
veelindude rändeloendust. Loenduse 
abil on võimalik täpsustada ja selgitada 
läbirändavate liikide (kaurid, vaerad, 
lagled, pütid, tiirud, pardid, vardid jt) 
populatsioonide suurust,  soolist ja va-
nuselist koosseisu, koguda andmeid õli-
ga reostunud lindude kohta  jm. Ühtlasi 
püütakse jälgida ülemaailmselt ohusta-
tud kirjuhahkade sisserännet meie tal-
vitusaladele. Loendus on jätkuks 2004. 
a samas paigas tehtud uuringule, mille 
käigus 162 järjestikusel päeval loendati 
rändel kokku 1,6 miljonit veelindu ja 
sada tuhat kajakalist. Rändeloendust 
koordineerib Margus Ellermaa. 

Ehkki lõpptulemused selguvad al-
les 2010. a märtsiks, antakse ühingu 

Indar Zeinet (48), 
kaevur

kodulehel jooksvat infot loenduse kul-
gemise ja  hetketulemuste kohta. Pro-
jekti toetab Keskkonnainvesteeringute 
Keskus ning see on osa 
BirdLife International’i 
uuest rändeteede kam-
paaniast Born to Travel 
(Sündinud rändama). 
Põõsaspea neem on pa-
rim rändevaatluskoht 
Eestis, mille väärtus oli 
teada juba 1950. aastate 
lõpus, kui seal tehti rän-
devaatlusi Eerik Kumari 
juhtimisel. Kõigil huvilis-
tel on võimalus minna ka 
ise kohapeale rändevaat-
lust jälgima ja veelinde 
tundma õppima, vajalik 
on  etteteatamine.
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Põõsaspea neem on üks paremaid 
rändevaatluskohti Eestis.
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Pöialpoiss – made in Luxembourg. Peep Veedla. Berit Grupp 2009. 79 lk.

Taas on hea meel tutvustada Peep Veedla lastepärast linnu-
raamatut. Seekord on autor kuuekümne linnuliigi iseloomu 
värsivormi pannud. Lihtsad riimid ja lustakad lood annavad 
kokku mõnusa lugemise ja lugeja saab iga liigi kohta midagi 
iseloomulikku teada. Iga luuletuse juures on ka joonistus selle 
peategelasest. Raamatut saab osta EOÜ kontorist.

Üritused

 Linnuralli ehk linnuvaatlusvõist-
lus Estonian Open toimub tänavu 15. 
augustil ja võistlusalaks on sel korral 
Harjumaa. Kes tunneb, et võiks oma 
oskused proovile panna, saab täpsemat 
infot Estbirdingu kodulehelt www.
estbirding.ee.

 Kevadise linnuvaatluse ja linna-
devahelise linnuvõistluse tulemusi ja 
kokkuvõtteid vaata EOÜ kodulehelt 
uudiste alt.

Internet

Sageli küsitakse, kust leiab internetis eestikeelse linnuliikide tutvustuse koos pil-
tidega. Aadressilt www.looduspilt.ee/loodusope viib tee ühe parema leheni, kus 
on peale kirjelduste ka Eesti parimate piltnike fotod liikidest. 

An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia. 
Simon Delany jt. Wetlands International 2009. 521 lk.

Mahukas raamat võtab kokku kahlajate (kurvitsalised, v.a 
ännid, kajakad, tiirud ja alklased) olukorra Aafrikas ja Lää-
ne-Euraasias. Lisaks ülevaatele kahlajate üldisest seisundist on 
raamatus kaardid kõigi liikide pesitsus- ja talvituspaikadest, 
ülevaade liikide bioloogiast, arvukusest ja looduskaitselisest 
seisundist ning nimekiri kahlajate võtmealadest. Raamatut 
saab laenutada EOÜ kontorist.

Vabandage!

Palume vabandust Arnold Haavasalult, kelle nimi eelmise lehe õnnitluste rubriigis Andreseks 
oli moondunud, ja soovime veel kord palju õnne 95. sünnipäeva puhul.

Pärnumaa linnualade 
voldik
Eesti Ornitoloogiaühing ja keskkonna-
amet on koostanud voldiku rahvusvahe-
lise tähtsusega linnualadest Pärnumaal. 
Selles on ülevaade Pärnumaa maastikest 
ja linnualadest ning 
juhised linnualal lii-
kujale. Tagaküljel on 
Pärnumaa linnualade 
kaart, kust leiab ka 
matkarajad ja vaat-
lustornid. Voldik 
on saadaval EOÜ ja 
keskkonnaameti Pär-
numaa kontorites.

Uus liik Eestis – lannuvart 

13. aprillil tabas linnumees Uku Paali 
silm Lääne-Eestis Saunja lahel ujumas 
lannuvardi isaslindu (Aythya collaris). 
See Põhja-Ameerikast pärit eksikülali-
ne on nüüd Eesti linnunimestiku 373. 
liik. 

Elava arutelu tekitas linnu eesti-
keelne nimi, mille päritolu ei osatud 
aimatagi. EOÜ linnunimetuste komis-
joni esimees Eerik Leibak selgitas, et 
„land“ tähendab Lõuna-Eestis väikest 
järve, mis on selle liigi tüüpiline pesit-
suspaik tema kodumaal.
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Kaeluskotkas 2005. a Rääbise külas.
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Kaeluskotkas Valgamaal

21. mail leiti ühest Valgamaa metsast 
surnud kaeluskotka (Gyps fulvus) noor-
lind. Seda Lõuna-Euroopas pesitsevat 
lindu oleme harjunud nägema loodus-
filmides korjuste kallal. Eestis on teda 
kohatud kuuel korral, viimati neli aastat 
tagasi. 

Leiti habekaku pesa

28. aprillil leiti Ida-Virumaalt ha-
bekaku (Strix nebulosa) pesa. Seda 
suurt põhjamaa kakku on meil vii-
masel ajal kohatud peaaegu igal aas-
tal, kuid eelmine pesitsus on teada 
üle-eelmisest sajandist. Kauaooda-
tud sündmus on ilus kingitus täna-
vusele kakuaastale. 
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